
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-94 
 

27 октомври 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание на 27.10.2021 г. проведе 

гласуване за избор на генерален директор на Българското национално радио (БНР). 

С Решение № РД-05-159/ 18.10.2016 г. Съветът е приел Процедура за избор на 

генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на 

генерален директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни 

услуги (Процедурата).  

Процедурата предвижда четири етапа за провеждане на избора: 

първи етап – формално разглеждане на документите и допускане до участие на 

кандидатите;  

втори етап – разглеждане на документите на кандидатите по същество; 

трети етап – изслушване на кандидатите; 

четвърти етап – избор на генерален директор. 

В изпълнение на чл. 2 от Процедурата, СЕМ с Решение № РД-05-63/ 12.08.2021 г. 

обявява процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио, с 

което се определят срок и място на подаване на документите от кандидатите, както и 

срокове за провеждане на отделните етапи. 

До изтичане на определения краен срок – 16.09.2021 г., заявление за участие подават 

5 (пет) кандидати: Милен Митев (вх. № РД-22 25-00-7/ 16.09.2021 г.), Жени Гаджалова (вх. 

№ РД-22 25-00-8/ 16.09.2021 г.), Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-9/ 16.09.2021 г.), Иво 

Тодоров (вх. № РД-22 25-00-10/ 16.09.2021 г.), Светослав Костов (вх. № РД-22 25-00-11/ 

16.09.2021 г.).  

След извършена проверка за съответствие с изискванията на Закона за радиото и 

телевизията (ЗРТ) и тези на Съвета, до втори етап на Процедурата – разглеждане на 

документите по същество, са допуснати всички кандидати. 

Във втория етап на Процедурата са разгледани по същество документите и на 

петимата кандидати – Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко Димитров, Иво Тодоров и 

Светослав Костов.  

СЕМ на заседание, проведено на 13.10.2021 г., с решение (по протокол) допуска до 

трети етап (изслушване) трима от кандидатите – Милен Митев, Митко Димитров и Иво 

Тодоров. 

По отношение на кандидата Жени Гаджалова Съветът прие следното: подадената 

Концепция за развитието на БНР е същата, с която г-жа Гаджалова участва и в Процедурата 

за избор на генерален директор на БНР, обявена с Решение № РД-05-111/ 30.10.2019 г. и 

представена на изслушване на 20.01.2020 г. Кандидатът не е променил концепцията си за 

управление на обществения доставчик, пренебрегвайки настъпилите през последните 2 

години значителни промени във всички сфери на обществения живот. Политическата 

ситуация в страната тази година, уникална с провеждането на три предизборни кампании, 

не е отчетена. Пандемията от Ковид-19, която има сериозно отражение върху дейността на 

медиите, вкл. и върху БНР, не намира място и коментар в представения документ. Не са 

поставени/ формулирани целите и средствата за преодоляване на последиците - в 

икономически, организационен, съдържателен аспект, от ковид кризата. Липсата на 
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развитие/ надграждане на Концепцията от 2019 г. с оглед променената среда, прави 

неубедителни управленската и организационната компетентност на кандидата.  

По отношение на кандидата Светослав Костов СЕМ прие следното: Светослав Костов 

вече е бил избиран за генерален директор на БНР през 2019 г. Мандатът му е прекратен 

предсрочно поради допускане на извършването на грубо нарушение на основен принцип 

на радиодейност. По време на краткия си мандат кандидатът не показа необходимите 

управленски и организационни качества за такава отговорна позиция, нито способност да 

поема отговорност за действията си. Мотивите на Съвета за предсрочното прекратяване на 

мандата на Костов са възприети и от двете съдебни инстанции, пред които се е развило 

обжалването и решението е влязло в сила. Съветът не би могъл да възложи нов управленски 

мандат на този кандидат и в този смисъл не намира основания за изслушването му. 

С оглед изложените по-горе съображения и на основание чл. 8, ал. 1- 3 от Процедурата 

във връзка с т. 3 от Решение № РД-05-63/ 12.08.2021 г. Съветът за електронни медии реши 

да не допусне до трети етап на процедурата – изслушване, кандидатите Жени Гаджалова и 

Светослав Костов.  

В изпълнение на приетата процедура, на 13.10.2021 г. на интернет страницата на СЕМ 

са оповестени кандидатите, допуснати до третия етап. Изслушването се проведе на 

предварително обявените дати – 25 и 26 октомври 2021 г. и е отразено в Протоколи № 32 и 

№ 33.  

На 27 октомври 2021 г. СЕМ пристъпи към избор на генерален директор. 

Всеки един от членовете на Съвета ясно мотивира позицията си по избора на 

генерален директор на БНР.  

Галина Георгиева подкрепи кандидатурата на Милен Митев. Освен заложените като 

приоритети повишаване на професионалното равнище на всички нива в структурите на 

БНР, в концепцията си г-н Митев откроява и набляга на необходимостта от нов прочит на 

обществената мисия на БНР, подобряване на качеството и достъпността на новините, както 

и уеднаквяване на стандартите и условията на работа; подобряване на контрола върху 

приходите и разходите на БНР. 

Розита Еленова посочи, че ще се въздържи да подкрепи който и да е от кандидатите. 

Независимо от професионално и аргументирано представените концепции, според нея 

никой от кандидатите не притежава достатъчен управленски опит и умения, за да бъде 

постигнат успешен избор. Намира, че именно липсата на управленски опит е довела до 

проблемите при предишните два избора на генерални директори на медията.  

Соня Момчилова даде своя глас за Милен Митев. Подчерта, че по време на краткото 

му управление като и.д. генерален директор, ѝ е направило впечатление балансът и 

спокойствието, което БНР демонстрира в момента. При представянето си кандидатът е 

демонстрирал устрем, амбиция, мениджърски подход и видимо израстване следствие на 

заеманата длъжност. 

София Владимирова намира за най-подходяща кандидатурата на Милен Митев. 

Кандидатът е представил задълбочен административен експертен анализ на работата на 

БНР. В концепцията си той откроява като основни задачи позиционирането на БНР в свят 

на различни предизвикателства, гарантиране на свободата на словото и плурализма, 

осигуряване на пълна, обективна и достоверна информация, популяризиране на българската 

култура и изкуство, борба с дезинформацията, подобряване на качеството и достъпността 

на новините и уеднаквяване на стандартите и условията на работа на отделните национални 

и регионални програми, повишаване на журналистическите умения в онлайн среда. 

Бетина Жотева заяви, че също ще гласува за кандидата Милен Митев. Подкрепя 

заявените от него намерения за спазване на традициите, за приемственост, в същото време 

и за иновативност, диалог и интерактивност. Поставените цели и предложените решения в 

концепцията намира за изпълними и реалистични. Подкрепя виждането на кандидата за 

промяна на модела на финансиране на обществените медии. Оценява и факта, че трудовият 

стаж на г-н Митев на практика е преминал в радиото, поради което той познава хората, 
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познава работата, познава технологиите, има сериозен административен опит. Като юрист, 

кандидатът работи усилено за усъвършенстването не само на българското медийно 

законодателство, но познава брилянтно и европейското.  

Подробните аргументи на всеки един от членовете са отразени в Протокол № 34 от 

27.10.2021 г. от заседание на СЕМ, неразделна част от настоящото решение.  

След приключване на обсъждането на кандидатурите, се пристъпи към избор на 

генерален директор.  

Съветът за електронни медии, с мнозинство от 4 (четири) гласа „за”, на основание чл. 

32, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 32, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията  

 

Р Е Ш И: 

 

ИЗБИРА за генерален директор на Българското национално радио МИЛЕН … 

МИТЕВ. 

Мандатът на МИЛЕН … МИТЕВ като генерален директор на Българското 

национално радио започва от встъпването му в длъжност след подписване на договор за 

възлагане на управление. 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

участниците. 

Обжалването на решението не спира изпълнението му, съгласно разпоредбата на чл. 

38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. 

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


